Intramusculair injecteren
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Inleiding
Een intramusculaire injectie (i.m. injectie) wordt gegeven als medicatie geleidelijk door het lichaam
moet worden opgenomen. In de zorg voor het pasgeboren kind is het een handeling die niet
frequent voorkomt. Het beperkt zich over het algemeen tot het toedienen van bepaalde vitaminen
(vitamine A en vitamine K) en vaccinaties.
I.m. injecteren moet worden vermeden op een moedervlek, indien er sprake is van een lokale
infectie van de huid (viraal, bacterieel, mycotisch) of als de huid beschadigd of geïrriteerd
(abcesvorming, oedeem, litteken) is. Trombopenie is een algemeen geaccepteerde contraindicatie.1,2
Wat doet er precies pijn bij deze handeling
Een i.m. injectie is pijnlijk omdat de huid doorboord wordt met een scherpe naald. Daarnaast kan
het vastpakken van de anterolaterale dijspier (musculus vastus) discomfort opleveren.
Het inspuiten van de injectievloeistof kan ten gevolge van de consistentie en/of de temperatuur
van de vloeistof prikkelende pijn geven.
Wetenschappelijke onderbouwing
In een studie waarbij pasgeborenen i.m. injecties kregen en geen interventie om pijn te beperken
(controlegroep van de studie) bleek slecht 2% geen pijn, 35% gemiddelde pijn en 60% ernstige
pijn te ervaren.3

Aanbeveling en Klinische implicatie
Het verdiend aanbeveling om, in overeenstemming met de afdelingsprotocollen, EMLA* en/of
sucrose* te gebruiken voorafgaande aan de i.m. injectie. Gedurende de voorbereiding, de
interventie zelf en na afloop kan het ondersteunen en co-reguleren van de pasgeborene door de
ouder of een 2e verpleegkundige discomfort voorkomen en/of beperken. Ook het voeden aan de
borst* reduceert de pijn en mate van discomfort.
Kies voor de i.m. injectie een injectienaald met een kleine diameter en naaldlengte en hanteer de
juiste injectietechniek. Breng de naald met een snelle soepele beweging loodrecht (90°) door de
huid in de spier en voorkom tijdens het inspuiten subcutane toediening of verspreiding. Prik niet te
diep, voorkom het raken van het zeer gevoelige botvlies. Maak wisselend gebruik van het linkeren rechterbovenbeen.1,2
* zie LPN adviezen omtrent EMLA, Sucrose en Analgetisch effect van borstvoeding
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